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Subject: [CCF] Suomen Mestaruus-Kalakukon tulokset valmistuneet!
From: Pohjois-Karjalan Radiokerho <smkalakukko2011@gmail.com>
Date: Wed, 11 May 2011 17:22:56 +0300
To: ccf@contesting.com, fin-ham@sral.fi, ham-sauna@sral.fi
*Tulokset valmistuneet*
Kotimaisen kilpailutoiminnan 1. Suomen Mestaruus-kilpailu pidettiin
perinteisen "Kalakukko"-kilpailun yhteydessä toisena pääsiäispäivänä
25.4.2011. Lokien viimeinen palautuspäivä oli tämän viikon maanantaina ja
luotamme Itellan toimittaneen lupauksiensa mukaisesti viimeistään tänään
viimeiset postiin toimitetut lokit.
RTTY- ja CW-kilpailuiden tulokset tulevat pian tämän sähköpostin jälkeen ja
SSB-tulokset muutaman tunnin päästä viimeisten lokien tarkastuksen
päätyttyä.
Kalakukko- ja SM-kilpailun järjesti tänä vuonna Pohjois-Karjalan Radiokerho
ry., OH7AB.
*
Lopulliset tulokset kahden viikon päästä - tarkastusloki tulossa*
Tänään julkistettavat tulokset ovat ns. ennakkotulokset. Kilpailijoilla on
nyt kahden viikon ns. "protestiaika" tarkastaa kilpailutuloksensa ja pyytää
siihen muutosta. Mikäli löydät lokistasi tai tarkastusraportistasi
korjattavaa tai kysytttävää, lähetä viesti kerhon osoitteeseen
kalakukko@oh7ab.fi.
Myös myöhässä tulevat lokit hyväksytään vielä lopullisiin tuloksiin.
Kaikille, jotka lähettivät lokinsa sähköpostilla, lähetetään vielä tänään
ns. tarkastusloki, joka sisältää analyysin jokaisesta yhteydestä. Mikäli
yhteydessä on ollut virhe, tarkastusraportti kertoo myös, mikä olisi ollut
oikea sana tai numero. Tarkastusraportti auttaa kilpailijaa tuloksensa
tarkastamisessa sekä oppimaan mahdollisesti tekemistään virheistä.
Kilpailun kaikki tulokset, tulosanalyysit sekä kaikkien lokinsa
lähettäneiden kilpailijoiden tarkastusraportit tulevat nähtäville kerhon
kotisivulle www.oh7ab.fi. Kilpailija voi näin verrata lokiaan vasta-asemien
lokeihin. Uskomme, että kilpailun osallistujilla on oikeus nähdä toistensa
lokit. Avoimmuus lisää luotettavuutta.
*
*
*"Ison Jytkyn" osallistujamäärät*
Kilpailun järjestäjille toimitettiin yhteensä 151 lokia, sisältäen 174
kilpailusuoritusta. SSB-lokeja oli 79, CW-lokeja 48 ja RTTY-lokeja 24.
Yhteensä kolmessa kilpailussa oli 219 osallistujaa ja yhteyksiä pidettiin
yhteensä 12.557. Tarkistettuja yhteyksiä oli tästä 11.560 eli hieman yli 90
%.
Kilpailun osallistujamäärä ja voittajien yhteysmäärät ovat suurimpia
miesmuistiin.
*Tulleet lokiformaatit*
Tulleet 151 lokia olivat seuraavissa formaateissa.
Cabrillo
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Excel
OH3UU-file
Fintest-file
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Sähköposti vapaa
Ascii-file formaatti
Adif
Skannattu paperiloki
Word vapaa
Ascii-file vapaa
Sähköposti formaatti
Word formaatti
Tekstiviesti

9
8
3
2
2
1
1
1
1
151
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kpl
kpl
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kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

6,0
5,3
2,0
1,3
1,3
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0,7
0,7
0,7
100
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%
%

Taulukon "vapaa" tarkoittaa, että lokitiedot olivat lähettäjän valitsemassa
vapaamuotoisessa järjestyksessä ja "formaatti", että lähettäjä oli
luultavasti käyttänyt jotakin ohjelmaa, joka teki lokin, jossa samat tiedot
olivat samalla kohtaa kullakin rivillä.
*
*
*Tarkastusmekaniikka *
Tulleet lokit editoitiin tarkastusohjelman vaatimaan muotoon. Keskimäärin
editointiin meni 3-5 minuuttia/loki. Tarkastusohjelmana käytettiin vanhaa
OH3UU:n tekemää ChkOH-ohjelmaa, joka MS Access-pohjaisena toimii hyvin myös
Excel-ympäristössä.
Tarkistetut lokit siirrettiin Excel-ohjelmaan, jolla ajettiin useampi
tarkistusajo sekä tehtiin tarkastusraportit. Suurin osa tarkistusajasta meni
jokaisen yksittäisen virheen tarkastamiseen ja analysointiin sekä
tarkistusohjelman tekemien virheiden korjaamiseen.
*Tarkastusfilosofia *
Lokien tarkastuksessa käytettiin vanhaa tuomarin ohjetta: "Mikä ei ole
oikeus eikä kohtuus, ei voi olla myöskään sääntö"
Lokin lähettäneiden tahattomat formaattivirheet korjattiin kilpailijan
eduksi. Hyvänä esimerkkinä loki, jossa annettu numerointi heitti heti
kolmannesta yhteydestä saakka. Katsoimme, että kyseessä oli tahaton virhe,
ja korjasimme rivien numeroinnin mieluimmin kuin olisimme sakottaneet
jokaisesta yhteydestä.
Erityisen joustavia olimme niiden suhteen, jotka vasta aloittavat
kilpailu-uraansa tai joita harvoin näemme kotimaan kilpailuissa.
Järjestäjien tehtävä ei ole rokottaa, sakottaa tai nipottaa vaan motivoida
ja kannustaa jokaista, joka haluaa kilpailla. Jos lokista puuttui jokin
tieto, haimme tai pyysimme täydennyksen.
Muilta osin noudatimme yleisiä tarkastusmenetelmiä.
*
*
*Lokipakko poistui - hyvä fiilis!*
Kilpailun sääntöjen mukaan lokinsa lähettänyt kilpailija sai täydet pisteet
niistäkin yhteyksistä, joista ei tullut vasta-aseman lokia. Pidämme
ratkaisua onnistuneena ja uskomme, että jatkossa vain tällä periaatteella
saadaan kilpailijamäärät kasvamaan. Tämähän on periaate kaikissa
kansainvälisissä kilpailuissa.
Kilpailijan yhteys hylättiin, mikäli lähettämättömistäkään lokeista ei
kyseistä tunnusta löytynyt. Esim., mikäli lokissa oli vaikkapa OH9XXX, mutta
kenelläkään muulla ei kyseistä tunnusta ollut workittuna, yhteydestä sai 0
pistettä. Mutta jos OH9XXX löytyi vain yhdestä lokista ja oli antanut pienen
sarjanumeron, ao. asemaan otettiin yhteyttä ja varmistettiin hänen olleen
kilpailussa mukana. Tarkistussoittoja tai -sähköposteja tehtiin yhteensä 12
kpl.
Lähettämättömistä lokeista tehtiin ns. vastaloki eli kerättiin ao. aseman
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antamat tiedot lokinsa lähettäneiden tiedoista. Nämä vastalokit
tarkastettiin silmämääräisesti, mutta näennäisesti virheellisistä
sanomanvaihdoista ei sakotettu.
*Kiitokset*
Kilpailun järjestäjinä uskomme, että sekä mahtava osallistujamäärä, "Iso
Jytky", että tuloksien avoimmuus ja nopeus riittävät oikeuttamaan pitämään
kilpailua Suomen Mestaruus-kilpailuna. Toivomme, että nyt saatu kotimaisen
kilpailutoiminnan piristysruiske ei ole kaivoon kaadettua vettä vaan että
seuraavien kilpailuiden järjestävät vievät kukin kilpailemisen ilosanomaa
eteenpäin ylpeydellä ja kehittävät kilpailutoimintaa omalta osaltaan.
Tervetuloa K.S.Sainion muistokilpailuun nyt tulevan viikonloppuna.
Lämmittelemään.
Erityiset kiitokset Pohjois-Karjalan Radiokerho ry:n hallitukselle että
tiimille; Masa, OH7MN; Petri, OH7FAE; ja Jussi, OH7FQQ; m.fl jotka kuin
osaltaan tekivät parhaansa kilpailun eteen.
Mutta ennen kaikkea kiitos kaikille osanottajille ja kannustajille!
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB
Kilpailutoimikunnan puolesta
Jari, OH7RF/(OH2BU)
_______________________________________________
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